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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصلى هللا وسلم  الحمد هلل رب العالمین،

 .أجمعین
َثَنا َأُبو الَیمَ : َ�ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري ، أما �عد َعْیٌب، شُ  َأْخَبَرَنا اِن، َقاَل:َحدَّ

، َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو ِإْدِر�َس َعاِئُذ للااَِّ ْبُن َعبْ  اِمتِ َأنَّ ُعبَ ، للااَِّ  دِ َعِن الزُّْهِريِّ  َرِضَي للااَُّ  -اَدَة ْبَن الصَّ
َقَباِء َلْیَلَة ال -َعْنهُ   -لَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ َص  -وَل للااَِّ نَّ َرسُ أَ َعَقَبِة: َوَ�اَن َشِهَد َبْدًرا َوُهَو َأَحُد النُّ

ا، َوَال َتْسِرُقوا، َوَال هللَِّ َشْیئً ِرُ�وا ِ�اى َأْن َال ُتشْ َ�اِ�ُعوِني َعلَ «َقاَل، َوَحْوَلُه ِعَصاَ�ٌة ِمْن َأْصَحاِ�ِه: 
وا ِفي َمْعُروٍف،  َوَأْرُجِلُكْم، َوَال َتْعصُ َن َأْیِد�ُكمْ َنُه َبیْ َتْزُنوا، َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُكْم، َوَال َتْأُتوا ِبُبْهَتاٍن َتْفَتُرو 

اَرٌة َلهُ وِقَب ِفي الدُّ ًئا َفعُ ، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشیْ َفَمْن َوَفى ِمْنُكْم َفَأْجُرُه َعَلى للااَِّ  ، َوَمْن ْنَیا َفُهَو َ�فَّ
ُ َفُهَو ِإَلى للااَِّ؛ ِإْن  اُه ، َفَباَ�ْعنَ »ْن َشاَء َعاَقَبهُ ا َعْنُه َو�ِ اَء َعفَ شَ َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْیًئا ُثمَّ َسَتَرُه للااَّ

 ."َعَلى َذِلكَ 
�عني  )مةبال ترج(، هو في روایتنا بال ترجمة) " �ذا("�ابٌ  :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-حجر  �قول ابن

و أ ،�اب سبب تسمیة األنصار �اٌب مما یتعلق �السابق مثًال،: أو قال �اب بیعة العقبة،: ما قال
وا�ة وسقط من ر  كذا هو روایتنا بال ترجمة،(. فقط "�ابٌ ": قال المهم أنه ما ترجم،... �اب �ذا

 (فحدیثه عنده من جملة، "�اب"بدون  �عني ملحق �الباب السابق بدون فاصل،، األصیلي أصًال)
ا لم ُتذ�ر (ألن الباب إذ: �قول ؟لماذا، الترجمة التي قبله، وعلى روایتنا فهو متعلق بها أ�ًضا)

ا یر هذالكالم لن یتكرر في غ، یكون �منزلة الفصل مما قبله مع تعلقه �ه)ف ةله ترجمة خاص
فصل ذ�ر له ترجمة خاصة �كون �منزلة الألن الباب إذا لم تُ ( وهذه فائدة: ،الموضع �ا إخوان

 .، �صنیع مصنفي الفقهاء)مما قبله مع تعلقه �ه
 �عني ما، ووجه التعلق) ،كصنیع مصنفي الفقهاء(، یذ�رون الباب و�ذ�رون تحت الباب فصوالً  

ول أنه لما ذ�ر األنصار في الحدیث األ  ووجه التعلق( :قال ؟عالقة هذا الحدیث �الباب السابق
قوا ا توافمَّ لأشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقیبهم �األنصار؛ ألن أول ذلك �ان لیلة العقبة 

ء في الموسم، �ما سیأتي شرح ذلك إن شا ىعند عقبة ِمن -صلى هللا علیه وسلم-مع النبي 
ى �قال نوهناك مسجد في مِ  ،نىعند العقبة في مِ ، ا الكتاب)من هذ ةهللا تعالى في السیرة النبو�

وأقیم علیه مسجد  یزعمون أن البیعة حصلت عند هذا المسجد في هذا المكان، مسجد البیعة، :له
 .وهو شبه حوش المسجد إلى اآلن، اوما زال المسجد قائمً  في عهد المهدي العباسي،

  ؟طالب: سمي .......... �ا شیخ
  ؟ماذا

  ؟سمي مسجد عمر بن الخطاب :طالب
 مسجد البیعة. ال ال،
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 ..........  الحجر طالب:
و�أتیه الحجاج والزوار  مثل الحوش، وهو ما فیه علیه سقف وال شيء، مسجد البیعة �سمى،

�جبل لما جاءت أعمال  او�ان مستورً . �هللا المستعان و�تبر�ون �ه و�فعلون عنده ما �فعلون،
في ذهابهم  وهو في طر�قهم أ�ًضا، الجمرات أز�ل الجبل فبرز للناس، التیسیر على الناس في

 صلى فیه،لكنه ال �ُ  ،وعلى �ل حال هو قائم إلى اآلن معالمه ظاهرة نى إلى مكة.و��ابهم من مِ 
دعى أنه فالمقصود أن هذا المكان یُ  و�عض الحجاج �فعلون أشیاء غیر مقبولة. تبرك �ه،إنما یُ 

 عنده بیعة العقبة. هو الموضع الذي حصلت 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 .نعم
 ..........  طالب:

 .موجود في الروا�ات المتصلة إلى البخاري  وهذا موجود في الروا�ات، ال ما یلزم،
 ..........  طالب:

 .�ل مكان له ظروفه في هذا المكان، ال،
دون ب "�اب" له نظائر �ثیرة،. "�اب"یلي ما فیها روا�ة األص، (وسقط من روا�ة األصیلي أصًال)

 .ترجمة موجود في البخاري 
 ..........  طالب:

بات و�ینا هذا في مناس و�أتي له أمثلة، ،بترجمة ما فیه أحادیث موجود أ�ًضا في البخاري  "�اب"و
ن را�ط بی لتمسوقد یُ  و�كون �الفصل من الباب الذي قبله، ،أنه قد یذ�ر الباب بال ترجمة كثیرة:

ضع تحت هذا الباب بدون ترجمة مع الترجمة السا�قة فیعسر أن یوجد ارتباط الحدیث الذي وُ 
لینبه  ؛اوال یذ�ر تحته حدیثً  اشرعی�  اوقد یترجم البخاري بباب و�ذا و�ذ�ر حكمً  عد.بینهما إال من �ُ 

 أنه لم �صح عنده على شرطه حدیث �طابق هذه الترجمة.
 ..........  طالب:

لك (أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقیبهم �األنصار؛ ألن أول ذ قال: بن حجر یلتمس،ا
 موسم، �مافي ال ىعند عقبة ِمن -صلى هللا علیه وسلم-ا توافقوا مع النبي كان لیلة العقبة لمَّ 

 .إن شاء هللا تعالى)في السیرة النبو�ة سیأتي 
 ..........  طالب:

�حتاج إلى  ؟وما سبب تلقیبهم �األنصار �عني طیب منهم األنصار، عد،هو فیه ارتباط من �ُ  ال،
 .هذا الحدیث
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(وقد أخرج المصنف حدیث هذا الباب في مواضع أخر في "�اب من شهد بدًرا" لقوله فیه: 
ا لتعلقه ، وأورده هن»وهو أحد النقباء«، وفي "�اب وفود األنصار" لقوله فیه: »كان شهد بدًرا«

ما: أن ناه، ثم إن في متنه ما یتعلق �مباحث اإل�مان من وجهین آخر�ن؛ أحده�ما قبله �ما بی
ن إ :اجتناب المناهي من اإل�مان �امتثال األوامر، وثانیهما: أنه تضمن الرد على من �قول

: ن وارج �قولو الخ .إن شاء هللا تعالى) ،�ما سیأتي تقر�ره ،مرتكب الكبیرة �افر أو مخلد في النار
والرد علیهم من قوله في نها�ة  ،لكنه �خلد في النار ،بین منزلتین: زلة �قولون والمعت �كفر،

إن شاء عفا عنه و�ن شاء  ؛ثم ستره هللا فهو إلى هللا اومن أصاب من ذلك شیئً «: الحدیث
فعوقب في الدنیا فهو �فارة  اومن أصاب من ذلك شیئً «: وأ�ًضا في الجملة التي قبلها، »عاقبه

  ؟د إذا أقیم علیه حد الردة �كون �فارة له�عني المرت، »له
مره إلى أوأما إذا لم �عاقب وستره هللا فإن  في الدنیا �ان �فارة له، الكن الكبائر إذا عوقب به ،ال
 .وفي هذا رد على من �قول �كفره أو �قول بتخلیده في النار، هللا

 ..........  طالب:
ا في هذه ال ء فيیجيهو هذا س  مسألة.�الم طو�ل جد�

بي مسلم أو�فرق بینه و�ین  ،أبو إدر�س الخوالني اسمه عائذ هللا بن عبد هللا، (قوله: "عائذ هللا")
ن بد هللا بم، أي: ذو عیاذة �اهلل، وأبوه ع" هو اسم َعلَ عائذ هللا(" وب.الخوالني عبد هللا بن ثُ 

 ،تا�عي �بیر(ر�س أبو إد �عني .عمرو الخوالني صحابي، وهو من حیث الروا�ة تا�عي �بیر)
د �قول ق، واإلسناد �له شامیون) ،ألن له ُرؤ�ة، و�ان مولده عام حنین ؛وقد ُذكر في الصحا�ة

  ؟في الیمنأم في الشام  ْوالنخَ : قائل
 .في الیمن طالب:

 . ونسب إلیها ،؟ سكن الشام)واإلسناد �له شامیون ( �قول: ،في الیمن
وهي  عة المشهورة الكائنة �المكان المعروف ببدر،(قوله: "و�ان شهد بدًرا" �عني حضر الوق

ي. فیها المشر�ین، وسیأتي ذ�رها في المغاز  -صلى هللا علیه وسلم-أول وقعة قاتل النبي 
 .و�حتمل أن �كون قائل ذلك أبو إدر�س)

 ،أبو إدر�س والواصف له �أنه �ان أحد النقباء ،ا�عني الواصف لعبادة بن الصامت �أنه شهد بدرً  
  �ان عبادة بن الصامت ذ�ر له ذلك.ن متصًال إذا فیكو 

ُحمل على أنه سمع ذلك من إذا  فیكون متصالً  ،و�حتمل أن �كون قائل ذلك أبو إدر�س(
ن أل؛ )اأو الزهري فیكون منقطعً (فیكون منقطًعا  ،الزهري و�حتمل أن �كون قائل ذلك ، عبادة)

  ؟ما أدر�هأم الزهري أدرك عبادة 
  .......... طالب:

 ، و�ذا قوله: "وهو أحد النقباء". افیكون منقطعً ( ما أدرك عبادة، ،ال
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هو " سقط قبلها من أصل الروا�ة لفظ: قال، و -صلى هللا علیه وسلم-قوله: "أن رسول هللا 
لى ص -أن رسول هللا" هذه جملة تامة، "قال -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا "، خبر "أن")

أن عبادة بن " أما خبر:. والخبر موجود ،االسم موجود لجملة تامة،ا "قال -هللا علیه وسلم
ن أذفت في الخط إال وهي و�ن حُ  خبرها قال محذوفة،، "وأحد النقباء او�ان شهد بدرً  الصامت،

  لزمون بذ�رها في القراءة.أهل الحدیث یُ 
یث أهل الحدض، وقد جرت عادة �ثیر من "؛ ألن قوله: "و�ان" وما �عدها معترِ أن"وهو خبر (

ال بد ، و -صلى هللا علیه وسلم-، لكن حیث یتكرر في مثل قال: قال رسول هللا ا�حذف قال خط� 
حدثنا : ینطقون بها ،حدثنا فالن ،حدثنا فالن: وقبل التحدیث، عندهم مع ذلك من النطق بها)

ف المصنوقد ثبتت في روا�ة  وال بد عندهم مع ذلك من النطق بها،(. حدثنا فالن: قال فالن،
 یلزم لكن ال، لهذا الحدیث �إسناده هذا في "�اب من شهد بدًرا"، فلعلها سقطت هنا ممن �عده)

 ،معلومة األنه؛ او�حذفها أحیانً  ،ایذ�رها أحیانً  قد �كون سقطت منه، ،ممن �عده سقطت: أن تقول
ان بهذا (وألحمد عن أبي الیم ذفت.كرت أو حُ سواء ذُ  والكالم ظاهر لیس فیه لبس وال غموض

 .�عني حدث أ�ا إدر�س، اإلسناد: أن عبادة حدثه)
إلى  صا�ة �كسر العین الجماعة من العشرةه" �فتح الالم على الظرفیة، والعِ (قوله: "وحولَ 

ب (وقد جمعت على َعصائالعصا�ة ال واحد لها من لفظها ، األر�عین وال واحد لها من لفظها)
: مثل )صائب وُعُصبمعت على عَ وقد جُ (: �قولهو  ؟مفردأم وُعْصبة هذا جمع ، ب)صُ وعُ 
 جائب وُنُجب.نَ 

 ..........  طالب:
  ؟ماذ

 ..........  طالب:
 ].٨[یوسف:  {َوَنْحُن ُعْصَبٌة} صبة:عُ 

 ..........  طالب:
 نعم. �عني. مثل عصا�ة،

 .مجموعة واحدة طالب:
  ؟هو ما

 ...والعصائب طالب: �عني العصبة المجموعة الواحدة،
 .هذه المجموعةجمع 
 .جمع المجموعة طالب:
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ن عوالمبا�عة عبارة . »تعالوا �ا�عوني«زاد في "�اب وفود األنصار":  »�ا�عوني«(قوله: 
ى ِمَن  اْشَترَ {ِإنَّ للااََّ المعاهدة، ُسمیت بذلك تشبیًها �المعاوضة المالیة �ما في قوله تعالى: 

 ]. ١١١ [التو�ة: َأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة}اْلُمْؤِمِنیَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم �ِ 
حمد م( �عني من الشراح،، ، قال محمد بن إسماعیل التیمي وغیره)»وال تقتلوا أوالد�م«قوله: 

، وقطیعة رحم) ألنه قتلٌ  ؛(خص القتل �األوالد: هذا من شراح الصحیح )بن إسماعیل التیمي
  ؟ء واألمهاتلكن لماذا نص على قتل األوالد وأعظم منه قتل اآل�ا

 ..........  طالب:
 على الواقع. �عني بناءً 

 .نعم طالب:
أو ألن األوالد �صدد أن ال �ستطیعوا الدفاع عن أنفسهم �خالف  ،جرى على ما جرى علیه الواقع

 .)ألنه قتل وقطیعة رحم ؛خص القتل �األوالد: قال محمد بن إسماعیل التیمي(. ءاآل�ا
 ..........  طالب:

 .نعم
 ..........  :طالب

  ].٣١[اإلسراء:  {َخْشَیَة ِإْمَالٍق}: العلة منصوصة في القرآن والنص، ،نعم
ق، یة اإلمال (فالعنا�ة �النهي عنه آكد، وألنه �ان شائًعا فیهم: وهو وأد البنات وقتل البنین خش

 تل�عني من �ان �صدق أن األب �ق، ألنهم �صدد أن ال یدفعوا عن أنفسهم) ؛أو خصهم �الذ�ر
جاء . نسأل هللا العافیة �عني في هذا الزمان �ثرت هذه الحوادث، ابنه أو االبن �قتل أ�اه أو أمه؟

 جدته من أبیه، �سرق،واحد دخل بیت جدته : في األخبار العاجلة أمس أو قبل أمس �قولون 
 .اتل قصاًص قُ : أقول تل،و�ال قُ  فقاومته فطعنها وقتلها،

 ؛االفتراء�لبهتان الكذب الذي َیبهت سامعه، وخص األیدي واألرجل ، ا»وال تأتوا ببهتان«(قوله: 
سمون �رة والسعي، و�ذا ألن معظم األفعال تقع بهما؛ إذ �انت هي العوامل والحوامل للمباشَ 

أن  �حتملو ب الرجل �جنا�ة قولیة فیقال: هذا �ما �سبت یداك. الصنائع األ�ادي، وقد �عاقَ 
 دي فالن؛ی�ذا بین  �فاًحا و�عضكم �شاهد �عًضا، �ما �قال: قلتُ  �كون المراد: ال تبهتوا الناس

�ر ذ�عني لو نقتصر على  )وفیه نظر لذ�ر األرجل(، �ر األرجل)وفیه نظر لذِ  ،قاله الخطابي
فعلت �ذا بین یدي فالن : ألنه ما �مكن أن �قال ؟لكن ماذا عن األرجل ،ا القولذاألیدي مشى ه

 . وِرجلیه
و�نما  ،ذ�ر الشيء وال تراد ذاتهألنه یُ  ؛األرجل تأكیًدا) رَ �أن المراد األیدي وذ�َ (وأجاب الكرماني 

ال ینكسفان لموت أحد وال  إن الشمس والقمر آیتان من آ�ات هللا،« من أجل التأكید: اذ�ر تبعً یُ 
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إنها تنكسف لحیاة  :لكن ما فیه أحد قال إن الشمس والقمر تنكسفان للموت، :هم قالوا، »لحیاته
  وهذا منه. و�نما هو من �اب التأكید، ،فالن

ما بین له أن ِذ�ر األرجل إن لم �كن مقتضًیا فلیس �مانع، و�حتمل أن �كون المراد �(ومحصَّ 
�أن  األیدي واألرجل القلب؛ ألنه هو الذي یترجم اللسان عنه، فلذلك ُنسب إلیه االفتراء،

 أبو محمد ثم َتبهتون صاحبه �ألسنتكم. وقال المعنى: ال ترموا أحًدا �كذب ُتزورونه في أنفسكم
 أي في »وأرجلكم«أي في الحال، وقوله  »بین أید�كم«جمرة: �حتمل أن �كون قوله  يبن أب

صل أ(وقال غیره:  والسعي �كون إلى األمام للمستقبل.، المستقبل؛ ألن السعي من أفعال األرجل)
 لولد الذيوي في الغر�بین عن نسبة المرأة ابذلك �ما قال الهر  ينهذا �ان في بیعة النساء، و�ُ 

حمله  عمل هذا اللفظ في بیعة الرجال احتیج إلىتزني �ه أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استُ 
 على غیر ما ورد فیه أو ال، �هللا أعلم.

آل�ة، وهو مطابق ل ،»وال تعصوني«لإلسماعیلي في "�اب وفود األنصار":  »وال تعصوا«قوله:  
 ما ُعرف من الشارع حسنه نهًیا وأمًرا. والمعروف 

ألمر ُأولي ا وال تعصوني وال أحدَ  :، قال النووي: �حتمل أن �كون المعنى»في معروف«قوله: 
 إذ لو أمر الوالي أو غیره ال شك أن هذا القید معتبر، )في المعروف(، علیكم في المعروف)

. والطاعة �المعروف ،عصیة الخالقكالوالد مثًال �غیر معروف فإنه ال طاعة في مخلوق في م
ال �مكن أن �أمر  -علیه الصالة والسالم-ألن الرسول  ؛�حتاج إلى تأو�ل »ال تعصوني«لكن 

وال  ،�عني وفي حكم من �أتي �عدي ممن له أمر أو نهي »ال تعصوني«�عني  �غیر معروف،
  .نعم. شكالما فیها إفهذه  »ال تعصوا«أما  .-علیه الصالة والسالم-قصد الرسول �ُ 

 ..........  طالب:
 .�عني وصف �اشف ال مفهوم له

 ،عروفوال تعصوني وال أحَد أولي األمر علیكم في الم :�حتمل أن �كون المعنى: قال النووي (
لیق ذ�ر وصف ی�كون أمران متعاطفان یُ  اأحیانً ، فیكون التقیید �المعروف متعلًقا �شيء �عده)

ور اتخذوا قب ،قاتل هللا الیهود والنصارى « تأو�ل ما ال یلیق �ه:�أحدهما دون اآلخر فیحتاج إلى 
ألنه  ؛ولیس له قبر ،لكن النصارى ما لهم إال عیسى الیهود لهم أنبیاء �ثر،، »أنبیائهم مساجد

هم من ،نحتاج في مثل هذا إلى تأو�ل؟ »الیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائهم«: فكیف �قال فع،رُ 
و�جب علیهم  ،ألنهم �جب علیهم اإل�مان بهم ؛الیهود أنبیاء للنصارى إن أنبیاء : من قال
ون فیك، »قاتل هللا الیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائهم وصالحیهم مساجد« في روا�ة:. تعظیمهم

 األنبیاء للیهود والصالحین للنصارى.
 .أحسن هللا إلیكم طالب:
 نعم. 
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 ..........  طالب:
  ؟هو مالكن القید  ،نعم

 ..........  طالب:
 .ال تعصوني

 ..........  طالب:
 ؟ال تعصوني في معروف

 .ال تعصوني فیما أمر هللا طالب:
 في معروف؟

 ..........  طالب:
 .فهم منه أنه قد �أمر �غیر معروفألنه �ُ 
 .ال طالب:

ج وهذا منتٍف فنحتا ما هو مفهومه أنه قد �أمر �غیر معروف، »ال تعصوني في معروف« ،بلى
 .إلى تأو�ل

 ..........  طالب:
  ؟»ال طاعة لمخلوق «

 . نعم طالب:
ال « :-علیه الصالة والسالم-الكالم في أن هذا المعروف الذي جاء �عد النهي عن معصیته 

وال «: لكن روا�ة. هذا ما فیه إشكال »وال تعصوا في معروف« ،هذا ما فیه إشكال »تعصوا
 .احتیج إلى تأو�لهاهي المشكلة التي  »تعصوني في معروف

 ..........  طالب:
 ؟»وال تعصوني« �عني تضعف روا�ة:

 ..........  طالب:
 .ثابتة وال طعن فیها أحد نحتاج إلى الجواب عنها تما دام یبقى اإلشكال،

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
 ..لكن.نعم، 

 ..........  طالب:
 .-علیه الصالة والسالم-وف لكن ما �أمر وال ینهى إال �معر 

 ..........  طالب:
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و�قرر قاعدة عامة لألمة  ،في �اب القضاء هذا من أجل أن �قتدي �ه من �أتي �عده من القضاة
 .إلى قیام الساعة

 ..........  طالب:
  ؟لكن هل معنى هذا أنه قد �أمر �غیر معروف ،نعم

 ..........  طالب:
 .خذإذا �ان �علم ال �جوز له أن �أ

 ..........  طالب:
 لكن اآلن هذه مسألة أمر ونهي أحكام. ،نعم

 ..........  طالب:
 .»ال تعصوني«: هو أنت بتقول ال،

 ..........  طالب:
علیه الصالة -وأنه لیس المراد  ،»وال تعصوا«على روا�ة  »وال تعصوني«تخرج روا�ة أنت 

 في �اب القضاء غیره -علیه الصالة والسالم-الرسول . هو و�نما المراد من �أتي �عده -والسالم
 شاء.م ال �مكن أن یتطرق إلیها خلل، إناألمر والنهي أحكا في �اب األمر والنهي،

�شيء  افیكون التقیید �المعروف متعلقً  وال تعصوني وال أحد أولي األمر علیكم في المعروف،(
هي فیما �ان غیر معصیة هلل وقال غیره: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب ف �عده.

 جدیرة �التوقي في معصیة هللا. 
ا �التخفیف وفي روا�ة �التشدید وهم »ىوفَ «أي ثبت على العهد، و »فمن وفي منكم«قوله: 
 ]. ٣٧[النجم:  {َوِ�ْبَراِهیَم الَِّذي َوفَّى}، �معًنى)
لمقتضیة كر المبا�عة اأطلق هذا على سبیل التفخیم؛ ألنه لما أن ذَ  »فأجره على هللا«(قوله: 

ادة حي عن عبنا�ِ وأفصح في روا�ة الصُّ  ،وضین أثبت ِذ�ر األجر في موضع أحدهمالوجود العِ 
 »على«، وعبر هنا بلفظ »�الجنة«في هذا الحدیث في الصحیحین بتعیین العوض فقال: 

جر ستشف منه الوجوب وجوب األكأنه �ُ  »على هللا« ،للمبالغة في تحقق وقوعه �الواجبات)
على نفسه  -جل وعال-و�نما هي أمور مؤ�دة أكدها هللا  ،مع أنه ال �جب علیه شيء على هللا،
  .-جل وعال-منه  ا�رمً  �ما أنه حرم الظلم أوجب هذا على نفسه، وأوجبها،
 ..........  طالب:
  ؟فیهماذا 

 ..........  طالب:
واألسباب ال أثر  ،األعمال أسباب واألسباب ال أثر لها، ،ألنهم یرون أن األعمال أسباب نعم؛
 .-جل وعال-واألجر �جب على هللا  ،واألسباب مؤثرة ،أسباب: لكن �المقابل المعتزلة �قولون  لها،
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 ..........  طالب:
 الوسط.
 ..........  طالب:

 ا.ال أنها مؤثرة بذاته ،لها التأثیر -جل وعال-قول أهل السنة والجماعة أنها مؤثرة �جعل هللا 
 ..........  ب:طال

 نفس الشيء. نفسها،
 ..........  طالب:
مقتضى العبارة أنه  »فأجره على هللا« سبب لألجر: العمل سبب، ألن هذا سبب، ؛داخلة نفسها،

 واجب على هللا.
 ..........  طالب:

 .هذا غاب عقله من شدة الخوف هذا ذهول، هذا من شدة الخوف،
 ..........  طالب:

جاٍر على قاعدة أهل السنة في مسألة األسباب وأن  ا هذا ما فیه أدنى إشكال،على �ل حال عندن
 لكنها ال تستقل بهذا األثر �ما �قول المعتزلة.، الها أثرً 

ره و�تعین حمله على غیر ظاه للمبالغة في تحقق وقوعه �الواجبات، »على«وعبر هنا بلفظ (
 حق هللا«تي في حدیث معاذ في تفسیر لألدلة القائمة على أنه ال �جب على هللا شيء، وسیأ

 تقر�ر هذا.  »على العباد
ل ذ�رها بولم َیذ�ر المأمورات؟ فالجواب: أنه لم یهملها،  ،فإن قیل: ِلم اقتصر على المنهیات

 .إذ العصیان مخالفة األمر) ؛»وال تعصوا« :على طر�ق اإلجمال في قوله
 .»وال تعصوا« 

 ..........  طالب:
 . �شمل األوامر والنواهينعم  ،�األمر�ن

ت أن والحكمة في التنصیص على �ثیر من المنهیات دون المأمورا ،إذ العصیان مخالفة األمر(
ن عالكف أ�سر من إنشاء الفعل؛ ألن اجتناب المفاسد مقدم على اجتالب المصالح، والتخلي 

 (قبل التحليصي �الكف عن هذه المعا (التخلي عن الرذائل)، الرذائل قبل التحلي �الفضائل)
  التي هي امتثال األوامر. �الفضائل)

أي  »فهو«قوله: . »�ه«، زاد أحمد في روایته: »ومن أصاب من ذلك شیًئا فعوقب«(قوله: 
، و�ذا هو للمصنف من وجه آخر في "�اب المشیئة" من »له«، زاد أحمد: »كفارة«العقاب 

نَّ {إِ الحدیث مخصوص �قوله تعالى:  عموم هذاو قال النووي: . »وطهور«كتاب التوحید وزاد: 
َ َال َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ِه}  .له �فارًة) تداده ال �كون القتلُ ]، فالمرتد إذا ُقتل على ار ٤٨[النساء:  للااَّ
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 �ا�عوني«استشكال �سیط جاء في الحدیث : وهنا واحد سأل �قول، ا�عني مثل ما نبهنا علیه سا�قً  
فظاهره دخول الشرك تحت ، »فهو إلى هللا« وفي نها�ة الحدیث: »اشیئً على أن ال تشر�وا �اهلل 

 . وهذا الجواب علیه ؟المشیئة
 . تل على ارتداده ال �كون القتل له �فارةفالمرتد إذا قُ (

قیل:  یتناول جمیع ما ُذكر وهو ظاهر، وقد »من ذلك شیًئا« :على أن قوله : وهذا بناءً قلتُ 
دخل حتى ب بذلك المسلمون، فال یكر �عد الشرك �قر�نة أن المخاطَ �حتمل أن �كون المراد ما ذُ 

(و�ؤ�ده روا�ة مسلم من طر�ق أبي  لكن المسلم قد �حصل منه شرك،، ُ�حتاج إلى إخراجه)
ا«األشعث عن عبادة في هذا الحدیث:  ى ؛ إذ القتل على الشرك ال �سم»ومن أتى منكم حد�

ا ا)، حد�   �حد حد الردة؟ لیسأ ؟طیب حد الردة ال �سمى حد�
 .بلى طالب:
 .بلى طالب:

ا، وخطاب ب ما �عدها على ما قبلهلترتُّ  ؛»فمن« :(لكن �عكر على هذا القائل أن الفاء في قوله
ما قال  ف حادث، فالصوابالمسلمین بذلك ال �منع التحذیر من اإلشراك، وما ُذكر في الحد ُعرْ 

فالصواب ما قاله ( .]٤٨[النساء:  ِإنَّ للااََّ َال َ�ْغِفُر َأْن ُ�ْشَرَك ِ�ِه}{ أنه مخصوص �قوله:، النووي)
 »ائً شی«مع أن ، وهو الر�اء) ،. وقال الطیبي: الحق أن المراد �الشرك الشرك األصغرالنووي 

 ..نكرة في سیاق.
 .النهي طالب:

 فتعم الشرك من أعظمه إلى أقله. ،نعم
طلق الشرك أب �أن ُعرف الشارع إذا عقِّ رً�ا أ��ا ما �ان، وتُ ، أي ش»شیًئا«(و�دل علیه تنكیر 

 راد �ه إالد �ه ما �قابل التوحید، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب واألحادیث حیث ال یاإنما یر 
 .ذلك. و�جاب: �أن طلب الجمع �قتضي ارتكاب المجاز)

لك نحتاج إلى مسلك فیه ثم �عد ذ �كون هناك تعارض بین النصوص في الظاهر، ا�عني أحیانً  
ولو �ان فیه شيء من  ،لندفع هذا التعارض عن النصوص ؛أدنى جواب عن هذا التعارض

 . أفضل من أن یبقى تبقى هذه النصوص متعارضة دون جواب ،التكلف
 و�ن �ان ضعیًفا، ولكن فما قاله محتمل ،�أن طلب الجمع �قتضي ارتكاب المجاز و�جاب:(

د أن المرا والر�اء ال عقو�ة فیه، فوضح ،ب اإلصا�ة �العقو�ة في الدنیا�عكر علیه أ�ًضا أنه عق
 وأنه مخصوص.  ،الشرك

واستدلوا بهذا الحدیث، ومنهم من  ،وقال القاضي عیاض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود �فارات
ال أدري الحدود �فارة ألهلها «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-لحدیث أبي هر�رة أن النبي  ؛وقف
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(و�مكن �عني على طر�ق الجمع  ألنه في الصحیحین، ، لكن حدیث عبادة أصح إسناًدا)»أم ال
 أبي هر�رة ورد أوًال قبل أن ُ�علمه هللا ثم أعلمه �عد ذلك.  بینهما أن �كون حدیثُ 

ئب ذبن أبي اقلت: حدیث أبي هر�رة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من روا�ة َمعمر عن 
 ري عن أبي هر�رة وهو صحیح على شرط الشیخین، وقد أخرجه أحمد عن عبدبُ قعن سعید المَ 

ه عن وأن هشام بن یوسف روا ،الرزاق عن َمعمر، وذ�ر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله
 معمر فأرسله. 

 فقو�ت روا�ة ،وأخرجه الحاكم أ�ًضا ،بن أبي ذئباقلت: وقد وصله آدم بن أبي إ�اس عن 
(فالجمع الذي جمع �ه ، ن صحیًحا فالجمع الذي جمع �ه القاضي حسن)َمعمر، و�ذا �ا
 !؟ذاهمن القاضي حسن  القاضي حسن)

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
 أو القاضي حسین من أئمة الشافعیة! 

 .......... طالب:
 .الذي جمع �ه القاضي عیاض حسن الجمع حسن:

ألنصار أن حدیث عبادة هذا �ان �مكة لیلة العقبة لما �ا�ع ا(لكن القاضي ومن تبعه جازمون �
ذلك �سبع  ًنى، وأبو هر�رة إنما أسلم �عدالبیعة األولى �مِ  -صلى هللا علیه وسلم-هللا  رسولَ 

  ؟سنین عام خیبر، فكیف �كون حدیثه متقدًما
 -المالة والسعلیه الص-وقالوا في الجواب عنه: �مكن أن �كون أبو هر�رة ما سمعه من النبي 

 ولم �سمع ،قد�ًما -صلى هللا علیه وسلم-و�نما سمعه من صحابي آخر �ان سمعه من النبي 
�عد ذلك أن الحدود �فارة �ما سمعه عبادة، وفي هذا  -صلى هللا علیه وسلم-من النبي 

ي: تعسف، و�بطله أن أ�ا هر�رة صرح �سماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك، والحق عند
 وهو ما تقدم على حدیث عبادة، والمبا�عة المذ�ورة في حدیث ،دیث أبي هر�رة صحیحأن ح

سحاق إبن الیلة العقبة ما ذ�ر  تعبادة على الصفة المذ�ورة لم تقع لیلة العقبة، و�نما �ان
قال لمن حضر من األنصار:  -صلى هللا علیه وسلم-وغیره من أهل المغازي أن النبي 

ن أفبا�عوه على ذلك، وعلى  »ني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكمأ�ا�عكم على أن تمنعو «
 .یرحل إلیهم هو وأصحا�ه

�ا�عنا رسول هللا «وسیأتي في هذا الكتاب في �تاب الفتن وغیره من حدیث عبادة أ�ًضا قال:  
الحدیث،  »على السمع والطاعة في العسر والیسر والمنشط والمكره -صلى هللا علیه وسلم-
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ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له  وأصرح من
�ا أ�ا هر�رة إنك لم تكن معنا إذ �ا�عنا رسول «قصة مع أبي هر�رة عند معاو�ة �الشام فقال: 

على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى األمر �المعروف  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
وعلى أن نقول «، )»كر، وعلى أن نقول �الحق وال نخاف في هللا لومة الئموالنهي عن المن

والقول �الحق مع عدم الخوف في هللا لومة الئم هذا ال  »وال نخاف في هللا لومة الئم ،�الحق
اإلنكار و�یان الحق هذا ال ینافي و ال ینافي السمع والطاعة  ینافي وال یناقض السمع والطاعة،

صلى هللا -�ا�عنا رسول هللا « في حدیث عبادة: اواحدً  انها �لها سیقت مساقً أل ؛السمع والطاعة
وفي -في العسر والیسر والمنشط والمكره على أن نقول  على السمع والطاعة، -علیه وسلم

 .»�الحق ال نخاف في هللا لومة الئم -أن نقوم :روا�ة
منع لینا یثرب، فنمنعه مما نإذا قدم ع -صلى هللا علیه وسلم-وعلى أن ننصر رسول هللا «(

التي  -لمصلى هللا علیه وس-منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة، فهذه بیعة رسول هللا 
 .فذ�ر �قیة الحدیث »�ا�عناه علیها

، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في اوعند الطبراني له طر�ق أخرى وألفاظ قر�بة من هذ
نها هذه أخرى ستذ�ر في �تاب األحكام إن شاء هللا تعالى، مثم صدرت مبا�عات  ،البیعة األولى

عد فتح �والذي ُ�قوي أنها وقعت  ،البیعة التي في حدیث الباب في الزجر عن الفواحش المذ�ورة
اَءَك  ِإَذا جَ {َ�ا َأیَُّها النَِّبيُّ مكة �عد أن نزلت اآل�ة التي في الممتحنة، وهي قوله تعالى: 

 .حدیبیة بال خالف]، ونزول هذه اآل�ة متأخر �عد قصة ال١٢[الممتحنة:  ِ�ْعَنَك}اْلُمْؤِمَناُت ُیَبا
 .نعم

ي والدلیل على ذلك ما عند البخاري في �تاب الحدود من طر�ق سفیان بن عیینة عن الزهر  
عنده ، و »لما �ا�عهم قرأ اآل�ة �لها -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي «في حدیث عبادة هذا: 

، ولمسلم من طر�ق معمر عن »قرأ آ�ة النساء«متحنة من هذا الوجه قال: في تفسیر الم
طر�ق  ، وللنسائي من»فتال علینا آ�ة النساء، قال: أن ال تشر�ن �اهلل شیًئا«الزهري قال: 

ما  أال تبا�عوني على«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-النبي الحارث بن ُفضیل عن الزهري أن 
زهري بهذا الحدیث، وللطبراني من وجه آخر عن ال »شر�وا �اهلل شیًئا�ا�ع علیه النساء، أن ال ت

 .)»كةمعلى ما �ا�ع علیه النساء یوم فتح  -صلى هللا علیه وسلم-�ا�عنا رسول هللا «السند: 
على ما �ا�ع  -صلى هللا علیه وسلم-�ا�عنا رسول هللا «: وذ�رنا في السابق أن قول الصحابي 

 :ناوقل هذا ال یلزم منه أن تكون بیعة الرجال متأخرة عن بیعة النساء، »علیه النساء یوم فتح مكة
 ألن ما في القرآن معروف لدى الخاص والعام، إن اإلحالة على ما في القرآن هو األصل؛

: قال -علیه الصالة والسالم-لكن إذا ثبت أن النبي  ألنه قد �خفى. ؛�خالف ما ثبت في السنة
  ة.هذا یدل على أن بیعة النساء متقدمة على هذه البیعف ،علیه النساء أال تبا�عوني على ما �ا�ع
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 صلى هللا-أخذ علینا رسول هللا «(ولمسلم من طر�ق أبي األشعث عن عبادة في هذا الحدیث: 
 . »�ما أخذ على النساء -علیه وسلم

عد فتح بل � ،اآل�ة �عد صدور البیعة فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البیعة إنما صدرت �عد نزول
ن أبیه عبن أبي خیثمة في تار�خه امكة، وذلك �عد إسالم أبي هر�رة �مدة، و�ؤ�د هذا ما رواه 

عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أیوب عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: 
ر نحو ، فذ�»أ�ا�عكم على أن ال تشر�وا �اهلل شیًئا«: -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا 

عیب حدیث عبادة، ورجاله ثقات، وقد قال إسحاق بن راهو�ه: إذا صح اإلسناد إلى عمرو بن ش
  انتهى.(�عني صحیح ، بن عمر)افهو �أیوب عن نافع عن 

ر ولیس هو من األنصار وال ممن حض ،و�ذا �ان عبد هللا بن عمرو أحد من حضر هذه البیعة
لیلة  ؛ وضح تغایر البیعتین: بیعة األنصارو�نما �ان إسالمه قرب إسالم أبي هر�رة ،بیعتهم

بن  العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدینة، و�یعة أخرى وقعت �عد فتح مكة وشهدها عبد هللا
 و�ان إسالمه �عد الهجرة �مدة طو�لة.  ،عمرو

 -سلمصلى هللا علیه و -�ا�عنا رسول هللا «ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حدیث جر�ر قال: 
ي هر�رة فذ�ر الحدیث، و�ان إسالم جر�ر متأخًرا عن إسالم أب »ما �ا�ع علیه النساءعلى ِمثل 

على الصواب، و�نما حصل االلتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البیعتین مًعا، 
ر هذه ، فلما ذ�ث تنو�ًها �سا�قتهما َیتمدح �ه، فكان یذ�رها إذا حدَّ  و�انت بیعة العقبة من أجلِّ 

لحال أن م من لم �قف على حقیقة اوهَّ ذلك تَ  بَ قِ ي صدرت على ِمثل بیعة النساء عَ البیعة الت
ة البیعة األولى وقعت على ذلك، ونظیره ما أخرجه أحمد من طر�ق محمد بن إسحاق عن عباد

ل �ا�عنا رسو«قال:  -و�ان أحد النقباء-بن الولید بن عبادة بن الصامت عن أبیه عن جده 
العقبة  و�ان عبادة من االثني عشر الذین �ا�عوا في »بیعة الحرب -وسلم صلى هللا علیه-هللا 

  ؟بیعة عقبة هل �مكن أن تسمى ما في حدیث الباب لكن مع هذا الكالم �له:، األولى)
 ..........  طالب:

وهل في الحدیث ما �شیر على أنها  ؟تسمى بیعة عقبة أن إذا �انت �المدینة و�عد فتح مكة �مكن
  ؟ةبیعة عقب

 .ال ما فیه طالب:
 ما فیه.

على بیعة النساء وعلى السمع « و�ان عبادة من االثني عشر الذین �ا�عوا في العقبة األولى:(
الحدیث، فإنه ظاهر في اتحاد البیعتین، ولكن الحدیث في  »والطاعة في عسرنا و�سرنا

لك عن �حیى بن الصحیحین �ما سیأتي في األحكام لیس فیه هذه الز�ادة، وهو من طر�ق ما
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سعید األنصاري عن عبادة بن الولید، والصواب: أن بیعة الحرب �عد بیعة العقبة؛ ألن الحرب 
ها إلى ما تقدم، وقد اشتملت روایته دُّ بن إسحاق ورَ اإنما ُشرع �عد الهجرة، و�مكن تأو�ل روا�ة 

روا�ة وقد صرح أنها �انت قبل أن �فرض الحرب في  ،على ثالث بیعات: بیعة العقبة
 .حي عن عبادة عند أحمدنا�ِ الصُّ 

 .بیعة الحرب وسیأتي في الجهاد أنها �انت على عدم الفرار :والثانیة 
من  وهمٌ  والثالثة بیعة النساء التي وقعت على نظیر بیعة النساء. والراجح: أن التصر�ح بذلك 

 .�عض الرواة، �هللا أعلم)
یعة بصر�ح �أن البیعة األولى لیلة العقبة �انت على مراده أن الت: من تعلیق الشیخ ابن �از �قول 

 . فتنبه وأن البیعة التي وقعت على مثل بیعة النساء �انت �عد ذلك؛ النساء وهٌم من �عض الرواة،
ة حي عن عبادة: أن بیعنا�ِ بن إسحاق من طر�ق الصُّ ا(و�عكر على ذلك التصر�ح في روا�ة 

ضیفت أواتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل اآل�ة، و�نما  لیلة العقبة �انت على مثل بیعة النساء،
ن عحي نا�ِ إلى النساء لضبطها �القرآن، ونظیره ما وقع في الصحیحین أ�ًضا من طر�ق الصُّ 

�ا�عناه «، وقال: »-صلى هللا علیه وسلم-إني من النقباء الذین �ا�عوا رسول هللا «عبادة قال: 
ه أن ررتُ هر هذا اتحاد البیعتین. ولكن المراد ما قالحدیث، فظا »على أن ال نشرك �اهلل شیًئا

ق بذلك، ثم أي لیلة العقبة على اإلیواء والنصر وما یتعل »إني من النقباء الذین �ا�عوا«قوله: 
ي قوله: ، أي في وقت آخر، و�شیر إلى هذا اإلتیان �الواو العاطفة فإلى آخره »�ا�عناه«قال: 

إلى  یلة العقبةأتى من الروا�ات ُموهًما �أن هذه البیعة �انت لما  دِّ ، وعلیك ِبرَ »وقال �ا�عناه«
وعبادة  وال یبقى بین حدیثي أبي هر�رة ،إلیه، فیرتفع بذلك اإلشكال هذا التأو�ل الذي نهجتُ 

 تعارض، وال وجه بذلك للتوقف في �ون الحدود �فارًة.
لب، ذلك علي بن أبي طاواعلم أن عبادة بن الصامت لم ینفرد بروا�ة هذا المعنى، بل روى  

رم من وقب �ه في الدنیا فاهلل أكمن أصاب ذنًبا فعُ «وهو في الترمذي وصححه الحاكم، وفیه: 
تمیمة  ي، وهو عند الطبراني �إسناد حسن من حدیث أب»ي العقو�ة على عبده في اآلخرةأن ُیثنِّ 

لیه عب ذنًبا أقیم من أصا«حسن، ولفظه:  جیمي، وألحمد من حدیث خز�مة بن ثابت �إسنادالهُ 
ال ما عوقب رجل على ذنب إ«بن عمرو مرفوًعا: ا، وللطبراني عن »ذلك الذنب فهو �فارة له

 . »جعله هللا �فارًة لما أصاب من ذلك الذنب
 ألنني لم أر من أزال اللبس فیه على الوجه المرضي، �هللا ؛و�نما أطلت في هذا الموضع

مثل الذي قتل جدته هذا وُقتل  ؟لیس �كفارةأم �فارة �عني �النسبة للقصاص هل هو ، الهادي)
 نسأل هللا العافیة. ؟اقصاًص 
 ..........  طالب:
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  ؟ماذا
 ..........  طالب:
  ؟كیف

 ..........  طالب:
 .�عني ما یدخل في هذا الحدیث

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
 ؟�القصاص ًئاقتول هل استوفي من حقه شیلكن یبقى أنه الم شك أنه مشترك، هما فینعم، 

  ؟من حقها �القصاص امثل هذه الجدة استوفت شیئً  االمقتول ظلمً  ،المقتول
 ..........  طالب:
  ؟ألنه أقیم علیه الحد ؛في عنهلكن هل معنى هذا أنه عُ  ،معروفنعم، 

 .......... طالب:
�أتي �الم أهل  ؟أو ما یدخل یدخل في الحدیث اهل القتل قصاًص  هذا الكالم على: ،خالص

 .العلم فیه
ل: ، قااي الزنلد أو الرجم فین: یر�د �ه القطع في السرقة والجَ بن التِّ ا، قال »فعوقب �ه«(قوله: 

 ى عنه. وأما قتل الولد فلیس له عقو�ة معلومة إال أن یر�د قتل النفس فكنَّ 
 إال هللاتقتلوا النفس التي حرم  وال« :حي عن عبادة في هذا الحدیثنا�ِ قلت: وفي روا�ة الصُّ 

ا. �رً ا أو تعز أعم من أن تكون العقو�ة حد�  »فعوقب �ه«، ولكن قوله في حدیث الباب: »�الحق
 ه، وأما فيل القاتل إنما هو رادع لغیر ین: وحكي عن القاضي إسماعیل وغیره أن قتْ بن التِّ اقال 

 ألنه لم �صل إلیه حق.  ؛اآلخرة فالطلب للمقتول قائم
د في ر عنه ذنو�ه �القتل، �ما ور قلت: بل وصل إلیه حق وأي حق، فإن المقتول ظلًما ُتكفَّ 

اني �عني السیف هذا الج، )»اء للخطا�اإن السیف َمحَّ «بن حبان وغیره: االخبر الذي صححه 
 لكن هل هو ،ن الحد �فارة لما اقترفإ :�عني إذا تجاوزنا وقلنا، اتل جدته وُقتل قصاًص الذي قَ 

  ؟ارة لجمیع ما عنده من الذنوب من العقوق وغیرهكف
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 على �ل حال هو فرد من أفراد الحدیث.
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. عیلهذا �الم القاضي إسما، )ألنه لم �صل إلیه حق ؛وأما في اآلخرة فالطلب للمقتول قائم(
ي �ما ورد ف كفر عنه ذنو�ه �القتل،ت افإن المقتول ظلمً  بل وصل إلیه حق وأي حق،: قلت(

ا إذ«بن مسعود قال: ا، وعن »إن السیف محاء للخطا�ا« الخبر الذي صححه ابن حبان وغیره:
ة رواه الطبراني، وله عن الحسن بن علي نحوه، وللبزار عن عائش »جاء القتل محا �ل شيء

لیه أعظم إو�ه، وأي حق �صل ، فلوال القتل ما ُ�فرت ذن»ال �مر القتل بذنب إال محاه«مرفوًعا: 
  ؟من هذا

قو�ة ولو �ان حد القتل إنما ُشرع للردع فقط لم ُ�شرع العفو عن القاتل. وهل تدخل في الع
ومن « المذ�ورة المصائب الدنیو�ة من اآلالم واألسقام وغیرها؟ فیه نظر، و�دل للمنع قوله:

حادیث نت األافي الستر، ولكن بیَّ ، فإن هذه المصائب ال تن»أصاب من ذلك شیًئا ثم ستره هللا
 . أعلم)تكفر ما ال حد فیه، �هللاال الكثیرة أن المصائب تكفر الذنوب، فیحتمل أن یراد أنها 

 ..........  طالب:
  ؟ینأ
ل لكن ه وجاء أنها تحط الخطا�ا، ،�عني المصائب )فیحتمل أن یراد أنها تكفر ما ال حد فیه(

  هذا خالف بین أهل العلم.؟ تكفر الكبائر أو الصغائر فقط
 .(و�ستفاد من الحدیث)

 ..........  طالب:
  ...ستأنس �ه �أن حق المرأة وذو�ها�ُ ، »لو قسمت على سبعین من أهل المدینة«

 ..........  طالب:
مصیبة شملت  ،نعم افترض أنه إكراه، المصیبة شملت المزني بها؟ألیست –لكن  ،ما �خالف نعم،

ع ماذا وصلهم من حقهم من رف جم،وهذا أقیم علیه الحد رُ  میع أهلها وذو�ها،المزني بها وشملت ج
أقیم  هل وصلهم من حقهم شيء؟ �ارثة علیها وعلى أهلها، ،هي مصیبة ؟العار الذي وقع بهم

لو «والغامد�ة �ذلك و ،»سمتتاب تو�ة لو قُ «وماعز  مقتضى الحدیث أنه �فارة، علیه الحد،
 .»لو قسمت بین سبعین من أهل المدینة لوسعتهم« ا�ة:وفي رو ، »تابها صاحب مكس

 ..........  طالب:
وأ�ًضا  �الحدود انتهى، -جل وعال-ما فیه شك أن حق هللا  ،»إني أراه اآلن ینغمس في الجنة«

 عن القاتل. -جل وعال-رضیه هللا حق الحدود یُ 
 ..........  طالب:

 أفضل من العفو. افیكون قتله حد� 
 ..... ..... طالب:

 له.
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 ..........  طالب:
 تجبه التو�ة. -جل وعال-وحق هللا  ألن حق المخلوق �العفو انتهى،نعم؛ 

 ..........  طالب:
 .عفي عنه إذا لم یتبنعم، 

 ..........  طالب:
 .»التائب من الذنب �من ال ذنب له« إذا تاب خالص:

 ..........  طالب:
 إذا أقیم علیه حد انتهى. ال،

 ......... . طالب:
 الحدود �فارة. ،ال لو ما تاب

 ..........  طالب:
لى ع وحق المخلوق إذا �ان فیه تعدٍّ  فالتو�ة هدمت ما �ان قبلها، أما إذا استتر �ستر هللا وتاب،

 تجبه التو�ة. -جل وعال-وحق هللا  مخلوق وعفا عنه األمر ال �عدوه،
 ..........  طالب:

 عند العفو.
 علیه الحد.و�ذا أقیم  طالب:
 .انتهى
 ..........  طالب:

 ،وقد �كون القتل �أ�شع صورة الحد، التي أمس أقیم علیهالكن یبقى �ا إخوان مثل الصورة الحیة 
 .اوقتل قصاًص  ،جاء إلى أمه فأحرقها �إحراق،
 .أحسن هللا إلیك طالب:

  .نسأل هللا العافیة
 .......... طالب:
 نعم؟

 ..........  طالب:
  ؟لنسبة للحدود �فارات�ا ؟ماذا

 نعم.  طالب:
 .�خالف الثاني وقتله رفع درجات له، ،قد �كون تو�ته جبت الذنب هي منازل، ال،
: أن إقامة الحد �فارة للذنب ولو لم یتب المحدود، وهو قول الجمهور، و�ستفاد من الحدیث(

ن بن حزم ومِ اافقهم و�ذلك جزم �عض التا�عین، وهو قول للمعتزلة وو  ،وقیل: ال بد من التو�ة
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{ِإالَّ الَِّذیَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل المفسر�ن البغوي وطائفة �سیرة، واستدلوا �استثناء من تاب في قوله: 
]، والجواب في ذلك: أنه في عقو�ة الدنیا، ولذلك ُقیدت �القدرة ٣٤[المائدة:  َأْن َتْقِدُروا َعَلْیِهْم}

 علیه. 
 . »علیه«روا�ة َ�ر�مة: زاد في  »ثم ستره هللا«قوله: 
كفرون (فیه رد على الخوارج الذین �ُ  المازري  في نسخة:، قال المازني) »فهو إلى هللا«قوله: 

صلى -ي �الذنوب، ورد على المعتزلة الذین یوجبون تعذیب الفاسق إذا مات بال تو�ة؛ ألن النب
ه إشارة وقال الطیبي: فی أخبر �أنه تحت المشیئة، ولم �قل ال بد أن �عذ�ه. -هللا علیه وسلم

 إلى الكف عن الشهادة �النار على أحد، أو �الجنة ألحد إال من ورد النص فیه �عینه. 
جنة إال الشهادة �ال، (فواضح، وأما الثاني)وهو الكف عن الشهادة �النار ، قلت: أما الشق األول)

 ر ظاهر الحدیث وهو(فاإلشارة إلیه إنما تستفاد من الحمل على غیما ورد في النص �عینه 
  ؟لكن هل نشهد له أنه �الجنة فرت ذنو�ه �الحد مقتضى ذلك أنه في الجنة،ألن الذي �ُ  ؛متعین)
 ..........  طالب:

 .قم علیه القصاصهذا فیما إذا لم �ُ 
 ..........  طالب:

  ؟ینأ
 ..........  طالب:

 على �ل حال الحدود �فارات.
 ..........  طالب:

  ؟ینأ
  ما هو .......... فارة لهذا الذنب،ك طالب:

 .إنه �فارة حتى لحق المخلوق  :رَضى إذا قلنالكن یُ  هو �طالب في اآلخرة،
 ..........  طالب:

  على �ل حال التو�ة تهدم ما �ان قبلها.
 .خلونا نكمل �ا إخوان

ك �شمل من تاب من ذلك ومن لم یتب، وقال بذل »إن شاء عذ�ه و�ن شاء عفا عنه«(قوله: 
 ؛ومع ذلك فال �أمن مكر هللا ،طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب ال یبقى علیه مؤاخذة

�جب،  ق بین ما �جب فیه الحد وما الألنه ال اطالع له هل ُقبلت تو�ته أو ال، وقیل: �فرَّ 
ألفضل أن لف فیمن أتى ما یوجب الحد، فقیل: �جوز أن یتوب سر�ا و�كفیه ذلك، وقیل: بل اواختُ 

عض �ل أتي اإلمام و�عترف �ه و�سأله أن �قیم علیه الحد �ما وقع لماعز والغامد�ة، وفصَّ �
 فیستحب أن �علن بتو�ته و�ال فال. ،ًنا �الفجورالعلماء بین أن �كون ُمعلِ 
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تمسك �ه ، وهو مما یُ »وال ینتهب«حي عن عبادة في هذا الحدیث: نا�ِ تنبیه: زاد في روا�ة الصُّ  
عد ما �قع � خرة؛ ألن الجهاد عند بیعة العقبة لم �كن ُفرض، والمراد �االنتهابفي أن البیعة متأ

 ینا من ذلكوال �عصي �الجنة إن فعلنا ذلك، فإن غش«القتال في الغنائم. وزاد في روایته أ�ًضا: 
 أخرجه المصنف في "�اب وفود األنصار" عن قتیبة عن »شیًئا ما �ان قضاء ذلك إلى هللا

وال «بدل  »قضيوال �َ «، �قاف وضاد معجمة وهو تصحیف) »يوال َ�قض«ده: اللیث، ووقع عن
عن وال�ة  وقد َتكلف �عض الناس في تخر�جه وقال: إنه نهاكم ،وهو تصحیف( »�عصي

  »ال �قضي«: »ال �عصي«بدل ، القضاء)
ین ولي قضاء فلسط -رضي هللا عنه-و�بطله أن عبادة  إنه نهاكم عن وال�ة القضاء، وقال:(

ي ، أي: ال �قض»�قضي«ـمتعلق ب »�الجنة«. وقیل: إن قوله -رضي هللا عنهما-زمن عمر  في
 �الجنة ألحد معین.

 وا�ةُ بال جواب، و�كفي في ثبوت دعوى التصحیف فیه ر  »إن فعلنا ذلك« :قلت: لكن یبقى قوله 
عیم نبي مسلم عن قتیبة �العین والصاد المهملتین، و�ذا اإلسماعیلي عن الحسن بن سفیان وأل

 من طر�ق موسى بن هارون �الهما عن قتیبة، و�ذا هو عند البخاري أ�ًضا في هذا الحدیث
الكاف �میهني شْ ات عن عبد هللا بن یوسف عن اللیث في معظم الروا�ات، لكن عند الكُ في الد�َ 

إنما هو متعلق �قوله في أوله  »�الجنة« :والضاد أ�ًضا وهو تصحیف �ما بینا، وقوله
 .، �هللا أعلم)»ه�ا�عنا«

 ..........  طالب:
 نعم. 

 ..........  طالب:
 .عمومه �شمل

 .......... طالب:
 


